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Estado do Ceará

Legislando com Compromisso e Determinação.
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PROJETO DECRETO LEGTSLATTVO N.o3!_/2022, DE 22 DE JUNHO DE 2022

Concede Título de Cidadão Limoeirense

Faço saber que a cÂunRA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do NoRTE-CE
aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo:

Art. 1' - Fica concedido Título de Cidadão Limoeirense a Sra Antônia
Márcia Xavier.

Art. 2' - Este decreto legislativo entrará em vigor da data de sua
publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário.

Sala das sessÕes da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte-CE, em 22
de junho de 2022.
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PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Limoeiro do Norte-CE
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BIOGRAFIA

Antônia Márcia Xavier

Márcia Xavier nasceu 1811111990 no Município de Quixeré, filha de José
Maria Filho e Maria Lucinda Xavier. Desde a infância morou na comunidade do Tomé
no Município de Limoeiro do Norte e cursou o ensino fundamental na escola E.F
lrene nonato da Silva - Quixeré. lngressou no ensino médio já na Cidade de
Limoeiro do Norte, no colégio Diocesano, ao concluir seus estudos na cidade, deu
continuidade com os mesmos só que agora estava indo para o ensino superior. Aos
17 anos de idade, cursando Psicologia na Unicatólica de Quixadá, passou por muitos
desafios e fragilidades financeiras e familiares, onde no inicio de sua graduação a
vida veio e te deu uma grande rasteira, o seu Pai, um dos pilares familiares faleceu.

Agora praticamente sem chão, Márcia buscou forças em seus familiares mais
próximos, com lagrimas nos olhos seguiu, mas mesmo assim as dificuldades
persistiram e muito, mas, ela foi agraciada com uma joia rara, uma gota de felicidade
resplandeceu em seu rosto ao saber que em seu ventre estava um ser pelo qual ela
daria sal vida, então veio a pequena Sophia e por enquanto a família estava feliz e
completa, já com a pequena Sophia no colo Márcia recebeu seu Titulo de Psicologa
aos 22 anos.

Seu primeiro emprego foi na Secretaria de Assistência Social do Município de
Limoeiro do Norte, onde atuava como Psicóloga Social e atendia mulheres vítimas
de violência. Márcia sempre lutou a favor da vida, da igualdade e justiça social.

No decorrer de sua jornada profissional e pessoal, Marcia foi novamente
surpreendida com a vida que, disse de maneira muito clara que ela precisava uma
outra pedra preciosa, vindo a pequena Saphira para mostrar que seus dias podem
ser mais coloridos, seu colo cabe maus um e seu coração trasbordará de amor.
Saphira lhe trouxe sorte, pois poucos meses depois de seu nascimento Márcia
assumiu a Diretoria do CERESTA (Centro de Referencia a Saúde do Trabalhador e
Saúde Ambiental), mas nâo foi apenas sorte, também foi competência e dedicaçâo,
prova disso é o excelentíssimo trabalho que ela vem desenvolvendo atividades de
Vigilância em Saúde do Trabalhador e fortalecendo a política de saúde da região,
para que os trabalhadores tenham ambientes de trabalho saudáveis.
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